Prefeitura Municipal de Turmalina
AVENIDA LAURO MACHADO, 230 - CENTRO
CEP: 39.660-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇAO 038/2017
PREGÃO PRESENCIAL 021/2017
Regido pela Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto Municipal N° 1506/2011(que regulamenta
a modalidade pregão) e Decreto N° 006/2017 (que regulamenta o Sistema de Registro
de preços em âmbito municipal) subsidiariamente, pela Lei 8.666/93 e alterações
posteriores, bem como pela Lei Complementar N° 123/06 e alterações posteriores e
Decreto Federal N° 8538/2015.
Objeto:

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças
e acessórios da marca do veículo da frota do Município de
TURMALINA/MG, maior desconto sobre a tabela do Sistema
Audatex, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência.
PREGÃO PRESENCIAL

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO

Data: 24/05/2017

Horário: 09:00 horas.

Local:
Prefeitura Municipal de TURMALINA-MG
Endereço: Av. Lauro Machado, 230, centro – Turmalina –
MG - CEP:39.660-000
Telefone: (38) 3527-1257
E-mail: licitacao@turmalina.mg.gov.br

Portaria N° 002/2017

Geraldo da Piedade Machado Silva
Pregoeiro Municipal
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- EDITAL DE LICITAÇÃO –
NORMAS
PAL Nº 038/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2017
TIPO: MAIOR DESCONTO POR ITEM, CONSIDERANDO OS PREÇOS DE REFERÊNCIA CONTIDOS
NO SISTEMA AUDATEX
I – PREÂMBULO
O Município de Turmalina - MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade
de Turmalina-MG, no Endereço: Av. Lauro Machado, 230, centro, Turmalina - MG, inscrito no
CNPJ sob o Nº: 25.324.187/00014-00, por intermédio do(a) Pregoeiro(a) nomeado(a) pela
Portaria nº 002./2017, de 02 de janeiro de 2017, torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço - Tipo: MAIOR DESCONTO SOBRE OS
PREÇOS DE REFERÊNCIA CONTIDOS NO SISTEMA AUDATEX 1, nos termos das Leis
Federais N° 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002, Decreto Federal N°8.538/2015, Lei
Complementar 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal Nº 1506/2011 (que
regulamenta a modalidade pregão), Decreto Municipal 006/2017(regulamenta o SRP), para o
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios da marca
do veículo da frota do Município de TURMALINA/MG, conforme especificações
constantes do Anexo I - Termo de Referência, e solicitação da Secretaria Municipal de
Transportes, certame que se regerá pelas disposições legais aplicáveis e condições fixadas no
presente instrumento convocatório.
1.1 - ABERTURA
DIA

: 24/05/2017

HORA : 09:00 horas
LOCAL : Sala de Reuniões de Licitações na Prefeitura Municipal de Turmalina, à Av. Lauro
Machado, 230, centro, em Turmalina - MG.
II - DO OBJETO
2.1. É objeto da presente licitação o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
peças e acessórios da marca do veículo da frota do Município de TURMALINA/MG, maior
desconto sobre OS PREÇOS DE REFERÊNCIA CONTIDOS NO SISTEMA AUDATEX com peças e
acessórios da marca do veículo conforme anexo I do edital.
III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas que:
3.1.1. atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante
deste instrumento e seus Anexos bem como as vedações previstas no art. 9° da lei 8666/93.
3.1.2. tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado.
1

O sistema audatex foi adquirido pelo Município em razão da dificuldade de acesso às tabelas das montadoras assim
este sistema fornece ao usuário, no caso o município, a relação de peças com seus respectivos valores, tornando o
procedimento de aquisição confiável e célere. Maiores informações sobre o sistema:
http://www.autoonline.com.br/noticias/newsdetail/datum/2011/12/14/sistema-audatex-brasil-wwwaudatexcombr.html
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3.2. As empresas que desejarem participar deste Pregão deverão no dia, hora e local
estabelecido neste edital, proceder ao credenciamento, entregar o(a) Pregoeiro(a) os
envelopes separados e lacrados, respectivamente, a "PROPOSTA COMERCIAL" e
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” contendo na parte externa o nome do(a)
Pregoeiro(a), nome da empresa, nome e número da modalidade, data e hora da realização do
certame. Declarada a abertura da sessão pelo(a) Pregoeiro(a), não mais serão admitidos
novos proponentes.
3.3. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem no
País, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pelo Município
de TURMALINA-MG.
3.4 - É facultada a VISITA TÉCNICA do licitante à Prefeitura Municipal.
3.4.1 - Caso seja do interesse do licitante efetuar vistoria nos veículos da frota do Município,
visita técnica deverá ser agendada no Setor de Transportes, com o Secretário, pelos telefones
(38)3527-1257.
3.4.2 - Os veículos são utilizados para os diversos serviços do município atendendo as
secretarias de Agricultura, Saúde, Educação, Geral e Ação Social deste Município, sendo
possível que, na data e horário agendados, os mesmos não se encontrem, na sua totalidade,
recolhidos às garagens do Município.
3.4.3 - A finalidade da visita é o conhecimento da condição veículos, e obtenção de demais
esclarecimentos que o licitante julgar necessários para a futura execução do objeto.
3.4.4 - As visitas deverão acontecer até o dia anterior à abertura das propostas, devendo ser
agendadas na Secretaria de transportes, situada à Rua Sebastião de Quadros, nº 82, telefones
(38) 3527-1273 e (38) 3527-1257, nos dias úteis, de 8h00min às 11 h e de 13 às 16:00h.
3.4.5 - O licitante deverá nomear um responsável, por meio de documento, com autorização
para realizar a visita.
3.4.6 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não
serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.
IV - ENTREGA DOS ENVELOPES
4.1. Dos envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação”.
4.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação” deverão ser
entregues o(a) Pregoeiro(a), na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço,
dia e horário especificados abaixo:
DIA: 24/05/2017
HORA: 09:00 horas.
LOCAL: Av. Lauro Machado, 230, centro, TURMALINA - MG.
4.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:
4.1.2.1. Envelope 1 - “PROPOSTA COMERCIAL”

A/C DO PREGOEIRO (A):
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2017
DATA:24/05/2017 – ÀS 09:00 HORAS.
4.1.2.2. Envelope 2 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
A/C DO PREGOEIRO (A):
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2017
DATA: 24/05/2017 – ÀS 09:00 HORAS
4.2. A Prefeitura Municipal de TURMALINA - MG, não se responsabilizará por envelopes de
“Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação” que não sejam entregues o(a)
Pregoeiro(a) designado, no local, data e horário definidos neste edital.
V - DO CREDENCIAMENTO
5.1 - Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto a Pregoeiro(a) por um
representante que, devidamente munido de documento (conforme Anexo II) que o credencie a
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo,
ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou
outro documento equivalente.
5.1.1 - O credenciamento é condição obrigatória para os licitantes que desejarem ofertar
lances neste Pregão. O representante legal da licitante que não se credenciar perante a
Pregoeiro(a) ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços,
de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a reunião
de abertura dos envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação”
relativos a este Pregão, ficando mantido o desconto apresentado na sua proposta escrita
estritamente para efeito de ordenação das propostas e apuração do maior desconto.
5.1.2 - O credenciamento se fará através de instrumento de procuração ou documento que
comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do Proponente. Em sendo sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.2 - Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 7.4 do item 7 deste
Edital, a qualidade de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deverá ser
comprovada mediante apresentação da Declaração2. (Anexo III), junto da peça de
credenciamento.
5.2.1. Quando da participação das MEs ou EPPs será assegurado os benefícios previstos na Lei
Complementar 123/06 na forma deste edital (cláusulas 6.8 e 7.8)
5.3 – Declarada aberta a sessão pelo(a) Pregoeiro(a), o(s) representante(s) da(s)
licitante(s) apresentará(ao) declaração dando ciência de que cumpre(m )
plenamente os requisitos de habilitação (Anexo IV), como condição para a
participação na presente licitação, conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Lei
nº 10.520/2002.
2

Decreto Federal N° 8.538/2015, art. 13, § 2º
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VI - DA PROPOSTA COMERCIAL
6.1. No envelope de proposta deverão conter os dizeres especificados no item 4.1.2.1
6.1.1. A proposta deverá ser impressa e apresentada em papel timbrado da Empresa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo
seu representante legal, nome do proponente, número do CNPJ da Empresa, endereço, deverá
ainda constar a proposta:
6.1.2. Indicação de cada item, conforme especificações dos objeto;
6.1.3. Desconto apresentado por item, com no máximo 02(duas) casas decimais, em formato
de percentual(%).
6.1.3.1. Em caso de divergência entre a indicação do percentual de desconto e o valor
expresso por extenso, prevalecerá o valor por extenso.
6.1.4. Declaração do licitante ou do seu representante legal, garantindo que os descontos
ofertados por item ou no lance que venha formular são descontos aptos, satisfatórios e
suficientes para atendimento da execução do objeto licitado. (Anexo VI).
6.2 - A proposta e os lances, obrigatoriamente, consistirão na apresentação do desconto para
cada item de peças separado por veículo ofertado considerando OS PREÇOS DE REFERÊNCIA
CONTIDOS NO SISTEMA AUDATEX.
6.2.1 - O licitante poderá apresentar proposta referente ao(s) item(S) que for(em) de seu
interesse, devendo esta(s) e os lances referirem-se à integralidade de seu objeto, não se
admitindo propostas para fornecimento parcial do objeto do item.
6.3 - Para efeito de disputa no pregão presencial, o(a) Pregoeiro(a) considerará a melhor
oferta o MAIOR desconto proposto.
6.4 – A Proposta Comercial, poderá ser apresentada conforme Modelo do Anexo V, ou em
modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, identificação da
empresa proponente, n.º do CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e-mail e
assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado,
sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se,
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo
à administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.
6.5 - A Proposta Comercial, ajustada ao valor final, conforme Modelo do Anexo V, ou em
modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, identificação da
empresa proponente, n.º do CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e-mail e
assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado,
sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se,
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo
à administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, constando:
6.5.1 - O valor do desconto para os itens de seu interesse.
6.6 -

A simples participação neste certame implica em que:

6.6.1. Estão aceitas todas as condições estabelecidas neste Pregão;
6.6.2. A licitante vencedora compromete-se a fornecer o objeto desta licitação em total
conformidade com as especificações do objeto deste Edital.
6.6.3. A Proposta Comercial deverá ter validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.
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6.6.3.1. Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o mesmo
será considerado como aceito para efeito de julgamento.
6.6.3.2 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação
para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.
6.6.4. No caso de omissão na proposta, considerar-se-á que as suas especificações serão as
que constam do objeto deste edital.
6.6.5. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação da
validade das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso
persista o interesse desta Administração.
6.6.6. A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem
anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.
6.6.7. A Proposta Comercial, ajustada ao preço final, do licitante classificado detentor do
maior desconto deverá ser protocolizada, no prazo e forma indicados no SUBITEM 8.11 do
Título VIII.
6.7. O Município efetuará a retenção do IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica sobre o
faturamento mensal, nos termos da legislação vigente.
6.8. A participação nesta licitação nos itens cujo valor total seja inferior a
R$80.000,00(oitenta mil reais) é preferencial às Microempresas – ME, Empresas de
Pequeno Porte – EPP ou equiparadas do ramo pertinente ao objeto licitado, nos
termos do art. 48, I, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/06.
6.8.1. Na classificação para disputa por item, havendo constatação da existência de no
mínimo 3(três) Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas do
ramo pertinente ao objeto licitado, sendo estas empresas competitivas, o pregoeiro aplicará
os benefícios da LC 123/06 desclassificando as empresas de grande porte no item da disputa,
assim sucessivamente.
6.8.2. Os itens serão de ampla concorrência quando não existirem no mínimo 3(três)
Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas, competitivas,
localizadas local ou regionalmente.
VII - DA HABILITAÇÃO
7.1.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original 3, ou
qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou por servidor da
administração publica, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que
acompanhadas dos originais para conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou sua equipe de apoio.
7.2. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos para habilitar-se na presente
licitação:
7.2.1. REGULARIDADE JURÍDICA
7.2.1.1.Certificado de Condição de Micro empreendedor Individual, quando couber;
7.2.1.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
3

NOTA EXPLICATIVA: Com a expedição pela JUCEMG da Instrução Normativa N° 003/2013, os contratos Sociais
expedidos/atualizados
após
dezembro
de
2013
poderão
ter
sua
veracidade
aferida
através
do
site:
http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/validacaoDownloadViaUnica.jsf, para tanto bastará que a licitante
forneça o documento contendo em seu rodapé o n° do protocolo e o código de segurança.
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7.2.1.3. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor 4, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações,
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
7.2.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
7.2.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
7.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ;
7.2.2.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual . Lei 8666/93, art. 29, II;
7.2.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;
7.2.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;
7.2.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;
7.2.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
emitida pela Caixa Econômica Federal;
7.2.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943.
7.2.3. DECLARAÇÃO DE CARATER GERAL
7.2.3.1. Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal,
sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo VII;
7.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA
7.2.4.1.Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo Poder Judiciário da sede
da licitante ou órgão equivalente, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da
data da sessão.
7.2.5. Na ausência de documentos constantes do item 7.2.2, deste título, o(a)
Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio poderão consultar os sites dos órgãos emissores para
sua emissão, juntando-os aos autos.
7.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
7.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
4

NOTA EXPLICATIVA: Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente registrado na
Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento que consubstancia a consolidação de todas as alterações
realizadas. Do contrário, o licitante poderá apresentar a versão original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão
competente.
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comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
7.4.1. Conforme dispõe no art. 42 da Lei Complementar 123/06 a licitante será considerada
habilitada para efeito da assinatura do contrato, portanto somente assinará o contrato a
licitante que apresentar regularidade fiscal e trabalhista e assim procederá o Município:
a) Em ata de sessão pública conceder 05(cinco) dias úteis somente prorrogáveis após
manifesto do interessado;
b) Adjudicação e homologação com ressalvas pois a Contratação estará condicionada ao
cumprimento do que dispõe no item 7.4 e no prazo previsto em Lei;
c) Ao término do prazo indicado no item 7.4 a adjudicatária apresentando a comprovação da
regularidade fiscal e trabalhista, será convocada sessão extraordinária para decidir pela efetiva
habilitação;
c.1) A sessão poderá ocorrer no momento em que a Adjudicatária apresentar a documentação,
desde que o prazo não seja superior ao limite do prazo indicado no item 7.4.
d) O Município publicará a decisão no diário oficial do Município.
7.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar:
7.5.1. Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço
respectivo:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome e com o CNPJ da
matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome e com o CNPJ da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
7.6. Os interessados poderão apresentar sua documentação através de cópias autenticadas.
As cópias não autenticadas deverão vir acompanhadas dos respectivos originais para
autenticação pela Comissão do Pregão. Não serão aceitos documentos em forma de "fax".
7.7. Os documentos previstos neste edital poderão ser autenticados pelo Pregoeiro ou pela
equipe de apoio, no ato da abertura do envelope de documentos ou mesmo antes de iniciar a
sessão do pregão.
7.7.1. Serão aceitas somente cópias legíveis;
7.7.2. Não serão aceitos documentos que estejam rasurados;
7.7.3. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre
que tiver dúvida e julgar necessário.
VIII – DA SESSÃO, DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. Após o encerramento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o(a)
pregoeiro(a) declarará aberta a sessão do PREGÃO, observando ao que dispõe no subitem
8.1.1, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao
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recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação,
exclusivamente dos participantes devidamente credenciados e serão proclamados, pelo(a)
Pregoeiro(a), os proponentes que apresentarem as propostas de maior desconto e em
seguida, as propostas até 10% inferiores àquela.
8.1.1. Declarada aberta a sessão pelo(a) Pregoeiro(a), o(s) representante(s) da(s) licitante(s)
apresentará(ao) declaração dando ciência de que cumpre(m ) plenamente os requisitos de
habilitação (Anexo IV), como condição para a participação na presente licitação, conforme
disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002.
8.2. Analisadas as propostas serão desclassificadas as que:
a) forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital;
b) apresentarem valores excessivos ou manifestadamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrados sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado;
b.1) Não comprovando sua viabilidade, serão considerados preços inexequíveis e a licitante
terá sua proposta desclassificada;
c) Apresentarem valores unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
d) Apresentam proposta alternativa.
e) Apresentarem propostas baseados em cotações de outro licitante Lei 8666/93, art. 40, VII
c/c art 44, §2º.
8.2.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público
Lei 8666/93, art. 40, VII c/c art 45,§2º, 15,§4o.
8.3. Poderão fazer lances verbais e sucessivos, desde que presentes, o autor da proposta de
maior desconto e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) inferiores àquela, pela
ordem crescente de classificação, até a proclamação do vencedor.
8.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior,
poderão os autores das melhores propostas até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances
verbais e sucessivos, pela ordem crescente de classificação até a proclamação do vencedor.
8.5. Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das
penalidades previstas neste Edital.
8.6. O(a) pregoeiro(a) abrirá, de maneira ordenada, a oportunidade para que todos ofertem
lances, a partir do autor da proposta classificada de maior desconto e os demais, em ordem
crescente, respeitadas as regras deste Edital.
8.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de igual valor, prevalecendo, nesse caso, aquele
ofertado primeiro.
8.8. A desistência da proponente em ofertar lances, quando convocada pelo(a) Pregoeiro(a),
implicará em exclusão da disputa do lote em questão, restando sua última oferta registrada
para fins de classificação definitiva.

Página 10 de 47

Prefeitura Municipal de Turmalina
AVENIDA LAURO MACHADO, 230 - CENTRO
CEP: 39.660-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

8.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
8.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para essa etapa, na ordem decrescente de valores, considerando-se para as
selecionadas, o último desconto ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas
as seguintes regras:
a) O(a) pregoeiro(a) convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da
proposta de maior desconto, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou inferiores até 5%
(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente percentual
superior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do
direito de preferência.
b) A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas
condições do subitem anterior.
c) Não havendo a apresentação de novo percentual, superior ao percentual da proposta
melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a
ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores
das propostas, se enquadrem nas condições indicadas na alínea “a” do subitem 8.10.
d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 8.10, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.11. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o
subitem 8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de
preferência, passando-se, desde logo, à negociação do desconto.
8.11.1. O disposto no subitem 8.10 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.12. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de maior desconto, obtida com
base nas disposições das alíneas “a” e “b” do subitem 8.10, ou, na falta desta, com base na
classificação de que trata o subitem 8.10, com vistas à elevação do desconto.
8.13. Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do maior
desconto, decidindo motivadamente a respeito.
8.14. O pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços
unitários dos produtos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessário.
8.15. Considerada aceitável a oferta de maior desconto, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
8.16 – O pregoeiro procederá a verificação por meio eletrônico hábil da veracidade das
Certidões apresentadas.
8.16.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação.
8.17. Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida
comprovação de regularidade fiscal, mas será indispensável a apresentação dos documentos
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indicados neste Edital, devendo obrigatoriamente vincular restrições impeditivas à referida
comprovação.
8.17.1. A apresentação de certidões vencidas, por si só, não comprovam restrições, devendo
a licitante apresentar documentos que indiquem impossibilidade da comprovação da
regularidade fiscal.
8.17.2. Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do subitem
8.17 deste item VIII deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do
direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
8.17.3. A comprovação de que trata o subitem 8.17 deste item VIII deverá ser efetuada
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a
licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da
Administração.
8.18. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
8.19. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 8.13 deste
item VIII, examinará a oferta subseqüente de maior desconto, negociará com o seu autor,
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e
assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos
de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
8.20. DO PROCEDIMENTO EM CASO DE DESORDEM
8.20.1. No decorrer da sessão, havendo perturbação do bom andamento do certame por parte
de algum(ns) licitante(s) devidamente credenciado(s), deverá o(a) Pregoeiro(a) adverti-lo(s)
por uma única vez, alertando-o(s) sobre a possibilidade de aplicação de sanções mais severas,
lançando tudo em ata.
8.20.2. Prosseguindo a desordem, a despeito da advertência, poderá o(a) Pregoeiro(a) impor a
retirada do(s) licitante(s) do certame, recinto, mantendo a proposta para fins de classificação.
8.20.3. O licitante não cumprindo o estabelecido no subitem 8.20.2, recusando-se acatar a
ordem direta do(a) Pregoeiro(a), poderá a mesma requisitar força policial, podendo ocorrer a
prisão em flagrante do licitante, nos termos do art. 93, da Lei nº 8.666/93.
8.21. DA DEVOLUÇÃO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO
a) Não havendo interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) procederá imediata devolução do
envelope de habilitação da licitante, cuja proposta seja desclassificada.
b) Os envelopes pertencentes às licitantes que não restaram vencedoras do certamente, serão
devolvidos após adjudicação do objeto às licitantes que lograram êxito;
8.22. Os licitantes vencedores ficam intimados para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
enviarem nova proposta de preços com a adequação dos valores totais dos Itens,
proporcionalmente, aos valores unitários dos mesmos, sob pena de desclassificação do
Licitante.
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IX – DOS RECURSOS E DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contra-razões em igual número de dias, que começa a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, nos termos do art. 4º, inciso
XVIII da Lei 10.520/2002.
9.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.3. Os recursos quando da aplicação das penalidades previstas no capítulo IX deste edital,
poderão ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da
lavratura da ata.
9.4. DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS
9.4.1. São pressupostos de admissibilidade do recurso:
9.4.1.1. a legitimidade;
9.4.1.2. o interesse de recorrer;
9.4.1.3. a existência de ato administrativo decisório;
9.4.1.4. a tempestividade;
9.4.1.5. a forma escrita;
9.4.1.6. a fundamentação;
9.4.1.7. o pedido de nova decisão.
9.4.2. É legitimado para interpor recurso qualquer Licitante, no curso da Licitação.
X- DO PROCESSAMENTO DO RECURSO
10.1. Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, verificando a presença dos
pressupostos de admissibilidade, determinará o seu processamento. Desatendido algum dos
pressupostos, inadmitirá o recurso.
10.2.
Admitindo o recurso, ao(à) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio comunicarão o ato
imediatamente aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 03 (três) dias úteis.
10.3.
Os recursos serão dirigidos ao(à) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, que poderá
reconsiderar sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou nesse prazo fazê-lo subir à
autoridade superior, devidamente informado, para decisão, que também será proferida
naqueles mesmos prazos.
10.4. Os recursos deverão ser feitos por escrito e protocolados na Prefeitura Municipal, aos
cuidados do(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio. Os recursos protocolados em local diferente do
estabelecido neste edital serão rejeitados.
XI – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1.
Inexistindo interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da
licitação ao licitante vencedor, e encaminhará o processo respectivo para homologação
do resultado pela Autoridade Competente.
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11.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos
atos procedimentais, a Autoridade Competente procederá à adjudicação e homologação
e determinará a contratação.
XII - DAS PENALIDADES
12.1 - Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, ficará impedida de licitar e contratar com o
Município de TURMALINA - MG, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e demais penalidades legais, a licitante que:
12.1.1 - não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo indicado neste edital.
12.1.2 - apresentar documentação falsa;
12.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;
12.1.4 - não mantiver a proposta, salvo por motivo aceito pela comissão/equipe de apoio. Lei
8666/93, art 40, VI c/c art. 43, § 6o.
12.1.5 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
12.1.6- - Incide na mesma multa prevista no subitem anterior a detentora que estiver
impedida de assinar o Termo de Contrato ou retirar a Nota de Empenho pela não apresentação
dos documentos devidamente atualizados.
12.1.7 - Multa pelo atraso na retirada da Nota de Empenho ou assinatura do Termo de
Contrato, quando cabível, sem a devida justificativa, aceita pela Unidade Requisitante: 10,0%
(dez inteiros por cento) sobre o seu valor;
12.1.8 - Multa por dia de atraso na entrega do material programado: 1,0% (um por cento)
por dia sobre o valor da quantidade entregue com atraso, até o máximo de 10 (dez) dias; A
partir desta data será considerado o atraso como inexecução parcial ou total do ajuste,
conforme o caso, observado o disposto na Cláusula 9.1.6. da Ata de R.P., incidindo as
conseqüências legais e contratuais daí advindas.
12.2 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
12.3 - O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação da empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor
devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber da Prefeitura Municipal
de TURMALINA - MG. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida
ativa, sujeitando-se ao processo executivo.
12.4 - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, no Decreto Nº
1.506/2011(que regulamenta o pregão) e Decreto Municipal nº 006/2017(que regulamenta o
RP), que Instituiu o Registro de Preços a detentora da ata de registro de preços ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, execução parcial ou
inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
XIII – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1 - O setor gerenciador, responsável pelo gerenciamento da ARP, bem como a fiscalização
das contratações dela decorrentes, será a Secretaria Municipal Geral ou pessoa responsável
devidamente designada para este fim.
13.2 – Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o número
de fornecedores a terem seus preços registrados, o Setor Licitações deste Município, convocará
os proponentes classificados para, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data do
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recebimento da convocação, assinar a ARP - Anexo VIII, sob pena de decair do direito a ter
seu preço registrado, na forma do art. 81 da Lei 8.666/93.
13.3 - O prazo fixado no item anterior poderá ser prorrogado, desde que a solicitação seja
apresentada durante o transcurso do interstício inicial, caso ocorra motivo justo e aceito pelo
setor gerenciador.
13.4 - Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas
propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com
justificativa aceita pelo setor gerenciador, o(a) Pregoeiro(a), examinará as propostas
subseqüentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração
da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o desconto.
13.5 - A ARP terá validade de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, vedada,
neste caso, sua prorrogação.
13.6 - A ARP não obriga a Prefeitura a celebrar o contrato, podendo realizar licitação específica
para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em
igualdade de condições, os beneficiários do registro terão preferência.
13.7 – A Secretaria Municipal Geral, com o apoio dos Setores de Compras e Licitações avaliará
o mercado constantemente, promovendo, se necessário, as negociações ao ajustamento do
desconto e fará publicar, trimestralmente, os descontos registrados.
13.8 - Se o desconto inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o
setor gerenciador negociará com o fornecedor sua elevação, caso contrário o signatário da Ata
poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao
requerimento documentação comprobatória.
13.9 - O fornecedor, antes de ser convocado para a retirada da Nota de Empenho, poderá
requerer ao setor gerenciador, por escrito, o cancelamento do registro, se o desconto de
mercado tornar-se inferior ao registrado ou por outro motivo superveniente, devendo
apresentar documentação comprobatória do fato alegado, ressalvada a possibilidade de
reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei
nº 8.666/93.
13.9.1 - Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da
aplicação de penalidade.
13.10 - Cancelados os registros, a Prefeitura poderá convocar os demais fornecedores, na
ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
13.10.1 - Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais descontos registrados, A
Prefeitura procederá à revogação da ARP, relativamente ao item que restar frustrado.
13.11 - O gestor da ARP deverá realizar o controle dos fornecimentos, qualitativa e
quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para a contratação.
13.12 - Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado na ARP para contratação, A
Prefeitura, para atender a seus interesses, poderá aumentar quantitativos, anotando-os, na
própria ARP, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados em razão do
desconto aplicado proporcionalmente a cada item, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º
do art. 65, da Lei n.o 8.666/93.
XIV – DA CONDIÇÃO DE FORNECIMENTO E DO PREÇO
14.1 - Os fornecedores que tiverem seus descontos registrados deverão designar um membro
efetivo de seu quadro permanente de empregados como responsável pela ARP junto a
Prefeitura.
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14.2 - O setor gerenciador poderá, a qualquer momento, solicitar aos fornecedores que
tiverem seus preços registrados a substituição do responsável, caso o mesmo não conduza de
forma satisfatória a administração da ARP e das contratações dela decorrentes.
14.3 - A Prefeitura, tendo como base relatório mensal a ser elaborado pela CONTRATADA,
expedirá atestado de inspeção dos produtos, que servirá como instrumento de avaliação do
cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para a
liberação dos pagamentos.
14.5 - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização
da Prefeitura Municipal, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias
pela Secretaria de Transportes.
14.6 – A Prefeitura não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas
não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, nesta Ata/Termo de
Referência.
14.7 - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações
decorrentes da Contratação.
XV– DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. O Município Turmalina - MG convocará o licitante vencedor para assinar em 03 (três)
dias úteis o(s) respectivo(s) contrato(s), conforme Minuta constante do Anexo IX que é parte
integrante deste Edital.
15.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período quando,
durante o seu transcurso, for solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(es), por escrito, desde
que ocorram motivos determinantes, aceitos pelo Município.
15.3. Convocado, na forma dos sub-itens 15.1 e 15.2, o(s) licitante(s) vencedor(es) que não
comparecer(em) no prazo e condições estabelecidas, decairá do direito à contratação, ficando
sujeito às penalidades do item XII do edital.
15.4. Na hipótese do sub-item 15.3, o Município convocará outro adjudicatário, observada a
ordem de classificação nesta licitação.
15.5. É vedada a subcontratação do objeto deste Pregão, sem a anuência da Prefeitura
Municipal de Turmalina - MG.
XVI - DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. Os pagamentos serão efetuados a favor da licitante vencedora até 30 dias, do mês
subseqüente ao do fornecimento, com a apresentação das respectivas notas fiscais,
devidamente atestada pelo setor competente.
16.1.1. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir a
ordem de fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito para
com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma
optar pela rescisão contratual.
16.1.2. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência.
16.2. DO REAJUSTE
16.2.1 - Os preços registrados em razão do desconto aplicado, serão fixos e irreajustáveis:
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16.2.1.1 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda,
em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do Fornecedor Registrado e a retribuição do Município de Turmalina - MG para a justa
remuneração do fornecimento dos produtos, poderá ser revisada, objetivando a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro de Preços.
16.2.1.2 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterado ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes,
para mais ou menos, conforme o caso.
16.2.1.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de descontos pelo Fornecedor Registrado,
este deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de
apresentação de planilha (s) detalhada (s) de custos nas quais constarão a situação anterior e
a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste da Ata de Registro de Preços, bem
como documentação correlata (lista de preços, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou
matérias primas, etc) que comprovem que o registro dos preços tornou-se inviável nas
condições inicialmente avençadas.
16.2.1.4 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de TURMALINA - MG
esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do Registro de
Preços, sem prejuízo da Municipalidade.
16.2.1.5 - Fica facultado ao Município de TURMALINA - MG realizar ampla pesquisa de
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a
decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo Fornecedor Registrado.
16.2.1.6 - A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após
analise técnica e jurídica do Município de TURMALINA - MG, porém contemplará as entregas
realizadas a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Município.
16.2.1.6.1 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo
analisadas, o Fornecedor Registrado não poderá suspender os fornecimentos, e os pagamentos
serão realizados aos preços vigentes.
16.2.1.6.2 - O Fornecedor Registrado deverá, quando autorizada a revisão dos preços, lavrar
Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para
cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos
fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão.
16.2.2 – Serão praticados os reajustes aplicados pelo Governo Federal.
16.3.
As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das Dotações
Orçamentárias previstas para o exercício financeiro de 2017.
XVII– DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
17.1. Nos termos do Art. 41. da lei 8666/93, a Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
17.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113.
17.3. Decairá do direito de impugnar o edital o interessado na licitação que não o fizer até o
segundo dia útil que antecede a abertura dos envelopes das propostas, conforme disposto no § 2º
do art. 41, da Lei nº 8.666/93.
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17.4. Sem prejuízo do prazo fixado no sub-item anterior, a impugnação ao edital será decidida
no prazo de 03 (três) dias úteis, observando, em qualquer caso, o disposto no § 1º do art. 41, da
Lei nº 8.666/93.
17.4.1. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
17.5. A impugnação será dirigida ao(à) Pregoeiro(a) Municipal.
XVIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou em parte por
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
18.2. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto
no §1º, art. 65, Lei nº 8.666/93 e §2º, inciso II, art. 65, da Lei nº 9648/98.
18.3. O(A) Pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e
não comprometa a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
18.4. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentação relativa ao presente Edital.
18.5. Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será o
resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal para o procedimento de homologação.
18.6. A anulação do procedimento licitatório não gera direito de indenização, salvo nos casos
legais;
18.7. As reuniões de abertura dos envelopes serão sempre públicas;
18.8. A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar a análise da documentação e das
propostas reservadamente ou em público;
18.9. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que, tendo-o aceito sem
objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de “PROPOSTA e HABILITAÇÃO”, falhas
ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
18.10. Na contagem dos prazos deste Edital será excluído o dia de início e incluído o dia do
vencimento, considerando o expediente normal, no horário de 08h00min às 17h00min.
18.11. Havendo desistência por parte do licitante, após o encerramento da reunião de abertura, se
sujeitará este às penalidades nesta licitação;
18.12. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em
aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os seus
termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável,
apresentar falhas e irregularidades que o viciem.
18.13 – O licitante poderá adquirir o edital de licitações, impresso, ao custo de R$ 15,00
(quinze reais).
18.13.1 - O pagamento da taxa de retirada de edital deverá ser realizada através da
guia de arrecadação municipal, devidamente quitada.
18.14.
Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às
orientações contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas ao Município de TURMALINA Página 18 de 47
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MG, por escrito, por intermédio do(a) Pregoeiro(a)
horário de 08:00 às 16:30.

ou através do telefone (38) 3527-1257, no

Turmalina, 08 de maio de 2017.
Geraldo da Piedade Machado Silva
Pregoeiro(a)

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PAL Nº038/2017 – PP Nº021/2017
1. DO OBJETO
1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios da marca do
veículo, maior desconto sobre a tabela do Sistema Audatex, com fornecimento de peças e
acessórios da marca do veículo.
1.1.1. O sistema Audatex foi adquirido pela município que encaminhará ordem de fornecimento
aos licitantes extraindo informações do Sistema Audatex.
1.1.2. O licitante, a seu critério, poderá adquirir o sistema ou efetuar consultas ao sistema
instalado no Município.
1.2 - DOS VEICULOS
Os veículos oficiais, pertencentes a frota do Município passiveis de aquisição das peças, objeto da
contratação, são os discriminados no quadro abaixo:
QUADRO DE VEICULOS

ITEM

VEÍCULOS

COR

ANO /
MODELO

MARCA

PLACA

1

DOBLO RONTAN

Branca

2009/2009

FIAT

HMH-6940

2

FIAT /DOBLO RONTAN

Branca

2013/2013

FIAT

OPQ-9007

3

DAILY 35.1VAN 3300

Branca

2005/2005

IVECO

HMG-2971

4

FIAT / DOBLO

Branca

2014/2015

FIAT

PWP-6213

5

FIAT DOBLO

Branca

2016/2016

FIAT

PZG-7098

6

CAMINHÃO
BASCULANTE/MB 2729
K 6x4 PAC2 2013

Branca

2013/2013

MERCEDES
BENZ

OWS-0443

7

CAMINHÃO FORD F
14.000 160 (2001)

Branca

2001/2001

FORD

HMM-7171

8

CAMINHÃO FORDFORD
/ F4000 G

Verde

2004/2005

FORD

GWF-9771

9

CAMINHÃO IVECO
TECTOR 170 E 22

Branca

2013/2014

IVECO

PUF-5935

CAMINHÃO VW 15.180
CNM

Branca

2011/2011

VOLKSWAGEN HLF-8079

10
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11

CAMINHÃO VW/15.180
CNM

Branca

2011/2011

VOLKSWAGEN HLF-8072

12

CAMINHÃO VW/26.280
CRM 6x4 TANQUE PAC2
(2013)(2014)

Branca

2013/2014

VOLKSWAGEN OWS-0449

13

CELTA

14

GM /C 20 CUSTOM DE

Branca

1990/1991

CHEVROLET

15

VW /KOMBI LOTAÇÃO

Branca

2008/2009

VOLKSWAGEN HAG-5271

16

MICRO ÔNIBUS
VOLARE V8 L 2014

Branca

2014/2015

VOLARE

PUY-6291

17

MICRO ÔNIBUS VOLARE
V8L 4x4 2014
Amarela

2014/2015

VOLARE

PVQ-5234

18

MICRO-ÔNIBUS VOLARE
V8 - MARCOPOLO
Branca

2007/2008

VOLARE

HMN-7583

Amarela

212/2013

VOLARE

OPD-7880

Amarela

2013/2013

IVECO

OQM-8767

19

Branca

2013/2014 CHEVROLET

OPE-0164
HMM-2620

20

MARCOPOLO / VALARE
MICRO-ÔNIBUS/ IVECO
CITI CLASS 70 C 18
(2013)

21

MICRO-ÔNIBUS
MARCOPOLO

Branca

2006/2006

VOLARE

HMN-5622

22

HONDA /NXR 150 BROS Branca

2006/2006

HONDA

HDY-1369

23

HONDA NXR 150 BROS

Preta

2010/2010

HONDA

HLD-0242

24

Amarela

2003/2003

HONDA

HAH-9219

25

HONDA /NXR125 BROS
HONDA / NXR 125
BROS

vermelha

2014/2015

HONDA

PUK-9699

26

ÔNIBUS M.BENZ/ OF
1318

Amarela

1990/1990

MERCEDES
BENZ

GVI-3229

27

ÔNIBUS M. BENZ /OF
1318

Amarela

1992/1992

MERCEDES
BENZ

GKO-6738

28

VW 15190 EOD NEOBUS Branca

2009/2009

VOLKSWAGEN HLF-0657

29

ÔNIBUS VW /15190
EOD E.S ORE

Azul

1991/1991

VOLKSWAGEN HLF-5772

30

VW 15 190 EOD

Amarela

2012/2013

VOLKSWAGEN OPD-7871

31

ÔNIBUS VW /INDUSCAR
FOZ U
Amarela

2010/2010

VOLKSWAGEN HLF-3170

32

ÔNIBUS ONIBUS VW /
15 .190

Amarela

2015/2015

VOLKSWAGEN PWP 6202

33

FIAT/ PALIO FIRE

Prata

2011/2012

FIAT

HLF-6962

34

FIAT PALIO FIRE

Branca

2014/2015

FIAT

PUI-9677

35

FIAT PÁLIO

Cinza

1997/1998

FIAT

GMG-9373

36

FIAT PALIO

Cinza

2007/2007

FIAT

HFS-7133

37

FIAT PALIO CHRYLER

Branca

2015/2016

FIAT

PXK-8543
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38

PALIO FIRE

Branca

2016/2016

FIAT

PXZ-2238

39

PALIO FIRE

Branca

2016/2016

FIAT

PYD–4657

40

REUNAULT/ SANDEIRO

Branca

2013/2014

RENAULT

OQM-8229

41

RENAULT SANDERO

Branca

2014/2014

RENAULT

ORC-9675

42

FIAT SIENA ESENCE

Prata

2015/2015

FIAT

PVU-1749

43

FIAT /STRADA

Branca

2011/2012

FIAT

HLF-6961

44

FIAT / STRADA

Branca

2014/2015

FIAT

PVW-1538

45

FIAT UNO MILLE WAY

Prata

2012/2011

FIAT

HLF-2877

46

FIAT/ UNO MILLE

Prata

2010/2011

FIAT

HLF-2714

47

FIAT/ UNO MILLE

Branca

2011/2012

FIAT

HLF-6960

48

FIAT /UNO VIVACE

Cinza

2010/2011

FIAT

HLF-6959

49

FIAT / UNO VIVACE 1.0

Branca

2011/2012

FIAT

HNH-1698

50

FIAT /UNO MILLE WAY

Branca

2012/2012

FIAT

HLF-9753

1.3 - PLANILHAS DE FORMACAO DE PRECOS e PRECO ESTIMADO

ITEM

VALOR ESTIMADO ANUAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS

MARCA

R$150.000,00

1.

MERCEDES BENS

2.

GM – CHEVROLET

R$50.000,00

3.

FORD

R$80.000,00

4.

FIAT

5.

HONDA

6.

IVECO

7.

RENAUT

8.

VOLARE

9.

WOLKSWAGEN

R$750.000,00
R$12.000,00
R$150.000,00
R$50.000,00
R$200.000,00
R$360.000,00

1.3.1 - PERCENTUAL DE DESCONTO ESTIMADO SOBRE O PREÇO DE REFERÊNCIA DA
TABELA AUDATEX:

ITEM

PEÇAS GENUÍNAS/ PEÇAS
ORIGINAIS

MARCAS

12,33%

1.

MERCEDES BENS

2.

GM – CHEVROLET

11,00%

3.

FORD

10,66%

4.

FIAT

11,66%
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5.

HONDA

6.

IVECO

7.

RENAUT

8.

VOLARE

9.

WOLKSWAGEN

8,66%
10%
11,00%
11,00%
12,00%

2. DO FORNECIMENTO DAS PEÇAS
2.1 – O fornecimento de peças se dará de forma parcelada conforme ordem de fornecimento
expedida pelo secretário de transportes ou servidor responsável devidamente designado para este
fim.
2.3. OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a) Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os fornecimentos sejam realizados com
esmero e perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.
b) Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza
causados direta ou indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos aos
bens do MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto
licitado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou
acompanhamento pelo Contratante.
c) Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no prazo
de 24 (vinte quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer problemas
relativos aos fornecimentos contratados.
d) Comunicar imediatamente ao Município
impossibilite a execução do objeto licitado.

qualquer

irregularidade

ou

dificuldade

que

e) Receber a ordem de Fornecimento e no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o
recebimento poderá aferir os preços, pedir explicações sobre o preço, consultar o sistemas
Audatex, superado este prazo e sem objeções ao calculo, a licitante concorda com o valores
indicados e efetuará o fornecimento;
f) O prazo de entrega será de no máximo 5 (cinco) dias úteis.
g) Recolher o item rejeitado e entregar o item correto em no máximo, 48 horas, contados a
partir da comunicação.
h) Indicar à Secretaria de Transportes da Prefeitura Municipal o Preposto, com competência
para manter entendimentos e receber comunicações acerca do objeto do contrato.
i) Não terceirizar o fornecimento SEM EXPRESSA E PRÉVIA autorização do Contratante, durante
a vigência do contrato.
2.4 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) Fornecer todos os esclarecimentos necessários ao fornecimento dos objetos contratados;
b)

Acompanhar e fiscalizar o fornecimento, sob os aspectos quantitativo e qualitativo,
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer
fatos que exijam medidas corretivas por parte da contratada;

c) Pagar os valores contratados pelos objetos efetivamente entregues no prazo e nas condições
contratuais;
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d) Proporcionar todas as facilidades para que as contratadas possam cumprir suas obrigações
dentro das normas e condições deste processo, inclusive possibilitar consulta ao sistema
Audatex para aferir o calculo da ordem de fornecimento;
e) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações
assumidas pelo fornecedor;
f)

Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

3. GESTÃO /FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A fiscalização do contrato será exercida pela Secretaria Municipal de Transportes do Município.
4 – DO SISTEMA AUDATEX5
4.1. O Sistema Audatex, de fácil e rápido manuseio, proporciona redução de tempo na elaboração
do orçamento. O detalhamento das informações do sistema permite ao usuário controlar, de forma
padronizada, todo o processo de reparação. A diminuição do prazo para liberação do sinistro, além
de facilitar as negociações entre oficinas e seguradoras o que traz agilidade e produtividade..
4.2. Para garantir a precisão das informações, mensalmente são processadas e enviadas para os
usuários do Sistema, um DVD com cerca de 50 mil atualizações de dados e, periodicamente,
conforme as novas tabelas emitidas pelas montadoras, são incluídos os ajustes de preços de peças
no portal http://portal.audatex.com.br.
4.3. O sistema proporciona agilidade na elaboração dos orçamentos, reduzindo a ocorrência de
erros nos orçamentos, reduzindo o tempo do veiculo parado na oficina.
4.4. Será utilizado o sistema AUDATEX para base de elaboração das ordens de fornecimentos
aplicando-se o desconto ofertado.
5. DA ELABORAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO E O PREÇO PRATICADO
5.1. Para elaboração da ORDEM DE FORNECIMENTO a empresa deverá considerar que o
Responsável pela manutenção dos veículos, no MUNICÍPIO, consultará no Sistema Audatex o
código da peça, a descrição e o seu valor correspondente.
5.2. A fixação dos valores das pecas a serem substituídas em cada revisão será estabelecida com
base no percentual de desconto ofertado pela licitante vencedora, incidente sobre os preços
praticados pelo sistema AUDATEX.
5.3. Ao fornecedor que não possuir o sistema poderá participar do certame, adquirir o sistema
posteriormente, ou revisar as ordens de fornecimento no Setor de Transportes da Prefeitura
Municipal, a critério da contratada, quando poderá ter acesso ao sistema.
5.4. Ao fornecedor que possuir o sistema este deverá receber a ordem de fornecimento, aferir
os preços pelo sistema AUDATEX que será confrontado com o sistema do gestor.
5.5. Os descontos ofertados no pregão presencial deverão ser cumpridos rigorosamente aplicandose sobre preço do SISTEMA AUDATEX, o não cumprimento dos descontos ofertados de acordo com
os preços estipulados no orçamento e considerado inexecução parcial do contrato estará a empresa
sujeita as sanções previstas no edital e ata de registro de preços.
5

Fonte: http://www.autoonline.com.br/noticias/newsdetail/datum/2011/12/14/sistema-audatex-brasilwwwaudatexcombr.html
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5.6. As peças de reposição, utilizadas nos veículos em manutenção serão “PECAS ORIGINAIS OU
GENUÍNAS”, entendendo-se por ORIGINAL, as pecas fornecidas às montadoras e utilizadas na linha
de montagem dos veículos ou peças cujo padrão de qualidade seja igual ou superior às
peças originais e deverão ser previamente atestadas por técnico indicado pelo Município.
5.7. A empresa se responsabilizará pelas peças fornecidas.
5.8. Não serão aceitas peças usadas, remanufaturadas ou recondicionadas, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA, qualquer dano ou prejuízo causados pela utilização de pecas
de má qualidade.
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante o efetivo FORNECIMENTO
nas condições especificadas nesta Ata e no Termo de Referência, Anexo I do Edital, que será
comprovada por meio do atestado de fornecimento a ser expedido pela Secretaria de Transportes.
6.2. Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Geral do MUNICÍPIO em até 30(trinta) dias
úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, desde que acompanhada da
documentação exigida.
6.3. A nota fiscal/fatura será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as
exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando
exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias.
6.4. As notas fiscais/faturas serão emitidas separadamente, por ficha orçamentária e fonte de
pagamento, sendo e, dependendo da necessidade da administração será expedida uma nota
fiscal/fatura para peças, acessórios, componentes e materiais de cada veículo.
6.5. Caso a CONTRATADA não encaminhe a nota fiscal/fatura e demais documentos ao MUNICÍPIO
no prazo fixado, a data do pagamento poderá ser alterada na mesma proporção dos dias úteis de
atraso.
6.6. O MUNICÍPIO, identificando quaisquer divergências na nota fiscal/fatura, mormente no que
tange a valores das peças fornecidas , deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as
correções necessárias, sendo que o prazo estipulado para pagamento será contado somente a
partir da reapresentação/substituição do documento, desde que devidamente sanado o vício.
6.7. Os pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO serão efetuados por meio de depósito em conta
bancária a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser
convencionada entre as partes.
6.8. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer
obrigação por parte da CONTRATADA, seja relativa à execução do objeto, seja quanto à
documentação exigida para a liberação dos pagamentos, sem que isto gere direito a alteração de
preços, correção monetária, compensação financeira ou interrupção no fornecimento.
6.9. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste
nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.
6.10. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dará ao
MUNICÍPIO plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos produtos nela
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.
6.11. A liberação do pagamento da nota fiscal/fatura relativa ao último mês de fornecimento
somente ocorrerá mediante a plena e cabal comprovação do cumprimento de todas as obrigações
contratualmente previstas, especialmente a apresentação de todos os documentos exigidos, bem
como a correção de todas as eventuais pendências apuradas.
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7 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO
7.1. A licitante vencedora deverá manter preposto aceito pelo Município, durante o período de
vigência do contrato, para representa-la administrativamente e que acompanhará o fornecimento
das peças. Inteirado de todos os fatos e procedimentos relativos/pertinentes ao objeto deste
certame, prestara as informações sobre os mesmos quando for solicitado.
7.2. O preposto da licitante contratada disponibilizara um meio de fácil comunicação, através de
numero de telefone celular, no qual possa atender eventuais solicitações do Município, podendo ser
rapidamente contatado.
8- DA GARANTIA
9.1. As peças de manutenção preventiva e corretiva deverão ter a sua garantia por um prazo não
inferior a 180 dias (seis meses), prevalecendo aquele que ocorrer primeiro, a contar da data de
emissão da Nota Fiscal.
Deverão ser usadas peças e acessórios novos e genuínos ou originais, que atendam às
especificações dos veículos e às normas da ABNT. Entende-se por itens genuínos, aqueles
fabricados exclusivamente para uso na montagem dos veículos ou para a revenda nas
concessionárias da marca e por originais aqueles comercializadas com o próprio nome do
fabricante - também fornecidos para montadoras - recebem o nome de originais.
10. FISCALIZACAO:
10.1. A fiscalização do fornecimento será exercida por representante legal da CONTRATANTE,
neste ato denominado GESTOR DE FROTA, devidamente designado pela Secretaria Geral, conforme
Art. 67 da Lei no 8.666/93, cabendo a ele à ratificação da qualidade dos produtos prestados.
10.2. O Gestor de Frotas tem livre acesso ao estabelecimento comercial da empresa contratada,
dentro do horário de funcionamento do estabelecimento, para aferição dos produtos que serão
adquiridos, não podendo ser impedido, devendo ser devidamente atendido e tratado com respeito.
.

José Gomes Siqueira
Secretário Municipal de Transportes
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ANEXO II – CARTA DE CREDENCIAMENTO
(Local e data)
À
Prefeitura Municipal de Turmalina-MG.
A/C Pregoeiro(a)
Referência: Pregão Presencial Nº 021/2017
Prezado Senhor,
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________,
neste ato representada por __________________________ (qualificação: nacionalidade,
estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Nº
021/2017, vem perante Vossa Senhoria credenciar o Sr. _______________________, RG
____________________, como representante qualificado a participar de todos os atos relativos à
referida licitação, inclusive com poderes expressos para oferecer lances, apresentar e participar de
sessões públicas de abertura de documentação de habilitação e de propostas, assinar as
respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao
direito de recurso, nos termos do artigo 109 da Lei No 8666/93, e assinar todos os atos e quaisquer
documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Atenciosamente.

NOME
Representante Legal da Licitante
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial 021/2017
A empresa ............................., inscrita no CNPJ nº ..................., por intermédio do seu
representante legal, Sr(a). ............................, CPF nº ..............................., Carteira de
Identidade nº ..................., declara, para fins de participação na Licitação acima, sob as penas da
lei, que é considerada:
( ) Microempresa, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar 123/2006;
( ) Empresa de pequeno porte, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º
da Lei Complementar 123/2006.
Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais defeitos
ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal.
Obs. Anexar esta documentação junto com os documentos de habilitação, para efeitos de se
beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei 123/2006.

______________, .... de ........................... de 2017.
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Assinatura do Diretor, Sócio-Gerente ou equivalente.
Carimbo/identificação da empresa

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

(Local e data)

À
Prefeitura Municipal de Turmalina
A/C Pregoeiro(a)

Referência: Pregão Presencial 021/2017

Prezada Senhora,

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________,
neste ato representada por __________________________ (qualificação: nacionalidade,
estado civil, cargo ocupado na empresa, RG), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão
021/2017 objetivando Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios
da marca do veículo da frota do Município de TURMALINA/MG, maior desconto sobre OS PREÇOS
DE REFERÊNCIA CONTIDOS NO SISTEMA AUDATEX com peças e acessórios da marca do veículo
conforme anexo I do edital, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002.

Atenciosamente.
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NOME
Representante Legal da Licitante

ANEXO V – (MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL)
PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente)
PREGÃO PRESENCIAL N.º: 021/2017
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA

–

PROCESSO N°:038/2017

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Endereço
Telefone/Fax
Nome Do Signatário(Para Assinatura Do
Contrato)
Estado Civil do Signatário
Identidade do Signatário
CPF do signatário
Nacionalidade do Signatário
ITEM
1
2
3
4
5
6

MARCAS

DESCONTO OFERTADO

MERCEDES BENS
GM – CHEVROLET
FORD
FIAT
HONDA
IVECO
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7
8
9

RENAUT
VOLARE
WOLKSWAGEN

Obs.:
Prazo de validade da Proposta

60 dias

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento, objeto da presente
licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Observações

NOME
Representante Legal da Licitante
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESCONTOS A SEREM OFERTADOS

(Local e data)
À
Prefeitura Municipal de Turmalina - MG
A/C Pregoeiro(a)
Referência: Pregão Presencial 021/2017
Prezado Senhor,
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________,
neste ato representada por __________________________ (qualificação: nacionalidade,
estado civil, cargo ocupado na empresa, RG), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão
021/2017, que tem como objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e
acessórios da marca do veículo da frota do Município de Turmalina - MG, vem perante Vossa
Senhoria DECLARAR que os DESCONTOS apresentados e os lances que vier a formular não
configurarão preços inexequíveis ou superfaturados estando em consonância com o mercado.
Atenciosamente.

NOME
Representante Legal da Licitante
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ANEXO VII -DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(Local e data)
À
Prefeitura Municipal de Turmalina – MG.
A/C Pregoeiro(a)
Referência: Pregão Presencial 021/2017
Prezado Senhor,
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste ato
representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo
ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 021/2017 e no inciso V
do art. 27 da Lei 8666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de
dezesseis anos.
Atenciosamente,

,

NOME
Representante legal da empresa
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ANEXO VIII – MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/ 2017
PROCESSO Nº 038/2017
PREGÃO Nº 021/2017
Aos ____________________do mês de ___________________ do ano dois mil e dezessete, no
Gabinete da SECRETARIA MUNICIPAL GERAL (verificar decreto municipal), situada à Av. Lauro
Machado, 230, centro, CEP 39.660-000, a Prefeitura do Municipal de Turmalina - MG, a empresa
______________________________ situada à ______ ______________,Nº.___, BAIRRO
–
Cidade____________________ fones:_____________________inscrita no CNPJ sob o nº
________________________e
ato
representada
por
seu
representante
legal,
________________________,
RGNº.__________________
conforme
documento
comprobatório, nos termos do Decreto Municipal nº 006/2017
e o Decreto Municipal nº
1506/2011(QUE REGULAMENTA A MODALIDADE PREGAO), Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal
10.520/02 e demais normas aplicáveis à espécie, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, em
conformidade com o despacho constante às folhas ....... do processo em epígrafe, nos termos das
cláusulas e condições que seguem:
I – OBJETO
1.1
Registro
de
Preços
para
futura
e
eventual
contratação
de
_________________________________
conforme proposta renovada, anexo I desta ata de
registro de preços, obtidos após a aplicação dos descontos registrados.
1.2 – Deverão ser respeitadas as especificações e condições de fornecimento contido no Edital que
precedeu esta Ata de Registro de Preços e dela fica fazendo parte integrante.
II - DOS DESCONTOS REGISTRADOS E DA FORMA DE PAGAMENTO
2.1 - Os descontos registrados e a obtenção dos preços unitários através da aplicação
dos descontos, bem como as especificações, encontram-se indicados no Anexo desta ata
de registro de preços.
2.2 – Os valores obtidos serão referência para cálculo e emissão das Ordens de fornecimento nos
termos do Anexo I do edital de Licitações que precede esta Ata de Registro de preços.
2.2.1 - Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo
fornecimento objeto desta Ata de Registro de Preços.
Página 33 de 47

Prefeitura Municipal de Turmalina
AVENIDA LAURO MACHADO, 230 - CENTRO
CEP: 39.660-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

2.3. Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante o efetivo fornecimento de
peças nas condições especificadas nesta Ata e no Termo de Referência, Anexo I do Edital, que será
comprovada por meio do atestado de inspeção.
2.3.1. Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal Geral em até 30(trinta) dias úteis
após a apresentação da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, desde que acompanhada da
documentação exigida.
2.3.2. A nota fiscal/fatura será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as
exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando
exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias.
2.3.3. Caso a CONTRATADA não encaminhe a nota fiscal/fatura e demais documentos ao
MUNICÍPIO no prazo fixado, a data do pagamento poderá ser alterada na mesma proporção dos
dias úteis de atraso.
2.3.8. O MUNICÍPIO, identificando quaisquer divergências na nota fiscal/fatura, mormente no que
tange a valores das peças fornecidas, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as
correções necessárias, sendo que o prazo estipulado para pagamento será contado somente a
partir da reapresentação/substituição do documento, desde que devidamente sanado o vício.
2.3.9. Os pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO serão efetuados por meio de depósito em conta
bancária a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser
convencionada entre as partes.
2.3.10. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer
obrigação por parte da CONTRATADA, seja relativa à execução do objeto, seja quanto à
documentação exigida para a liberação dos pagamentos, sem que isto gere direito a alteração de
preços, correção monetária, compensação financeira ou interrupção no fornecimento.
2.3.11. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de
ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.
2.3.12. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dará ao
MUNICÍPIO plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos produtos nela
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.
2.3.13. A liberação do pagamento da nota fiscal/fatura relativa ao último mês de fornecimento
somente ocorrerá mediante a plena e cabal comprovação do cumprimento de todas as obrigações
contratualmente previstas, especialmente a apresentação de todos os documentos exigidos, bem
como a correção de todas as eventuais pendências apuradas.
III - REAJUSTES DE PREÇOS
3.1 – Os descontos, por conseqüência os preços registrados, poderão ser reajustáveis;
3.1.1 - Independentemente de solicitação da detentora da Ata de Registro de Preços a Prefeitura
Municipal de Turmalina - MG, poderá, a qualquer tempo, rever, os descontos registrados, em
decorrência de eventual elevação daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão responsável
convocar a detentora para estabelecer o novo valor.
3.1.2 – Os descontos registrados poderão ser minorados pela Prefeitura Municipal de Turmalina MG mediante solicitação da detentora, desde que acompanhados de documentos que comprovem a
procedência do pedido, tais como listas de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos
produtos, matérias-primas ou de outros documentos julgados necessários a comprovar a variação
de preços no mercado.
3.1.3 – Os novos preços só serão válidos após sua publicação no D.O.C., retroagindo à data do
pedido de adequação formulado pela Detentora desta Ata de Registro de Preços, para efeitos de
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pagamentos dos fornecimentos efetuados entre a data de tal pedido e a data da publicação dos
novos preços, ou ao momento de constatação de eventual redução para os mesmos fins.
3.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições aqui estabelecidas, em face da
superveniência de normas federais e municipais sobre a matéria.
IV - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 (dose) meses, a partir da
sua assinatura.
V - PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1 - O compromisso do fornecimento só estará caracterizado após o recebimento da
"Requisição/Pedido" ou instrumento equivalente, devidamente precedido do Termo de Contrato,
quando cabível, e/ou da competente Nota de Empenho, decorrentes desta Ata de Registro de
Preços.
5.2 - Quando cabível a lavratura do Termo de Contrato, a Detentora será convocada para, no
prazo de 02 (dois) dias corridos, contados a partir da data da convocação, assiná-lo, recolhendo,
para tanto, os emolumentos devidos e apresentação dos documentos referidos no item 5.4, desde
que cumpridas as exigências legais, momento em que lhe será entregue a correspondente Nota de
Empenho.
5.3 - Quando desnecessária a lavratura do Termo de Contrato, o prazo para retirada da Nota de
Empenho será de 03 (três) dias corridos, contados a partir da convocação da Detentora.
5.4 - A contratação estará sempre condicionada à apresentação dos seguintes documentos,
devidamente atualizados:
a) Certidão de Inexistência de Débito para com a Seguridade Social;
b) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
(FGTS);
c) Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Secretaria Municipal da sede da
contratada.
5.5 - A "Requisição/Pedido" ou instrumento equivalente, deverá obrigatoriamente conter: data,
número do processo, número da Ata de RP, número do Termo de Contrato, quando for o caso,
número da Nota de Empenho, tipo e quantidade da mercadoria solicitada, valor, local(ais) de
entrega, assinatura do responsável pela Unidade Requisitante, data da recepção pela Detentora e
assinatura de seu preposto, com a sua identificação. Deverá ser juntada cópia do pedido nos
processos de requisição e no de liquidação da despesa, observadas as estimativas de consumo
apresentadas pelo Secretário.
5.6 - A Detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata.
5.7 - Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber o “Pedido”, o
mesmo deverá ser enviado pelo Correio registrado, considerando-se como efetivamente recebido
na data do registro para todos os efeitos legais.
5.8 - O prazo máximo para entrega da(s) mercadoria(s), parceladamente ou não, a critério da
Unidade Requisitante, será imediatamente, contado a partir do dia seguinte à data do recebimento
da “Requisição/Pedido”, ou instrumento equivalente, pela Detentora.
5.9 - O(s) Técnico(s) ou Responsável(eis) da Unidade Requisitante da Prefeitura Municipal de
Turmalina - MG deverão recusar o recebimento da mercadoria que estiver em desacordo com o
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pedido, bem como com as especificações constantes desta Ata de R.P, que serão devolvidos e
descontados da fatura/nota fiscal, observado o item VII da presente Ata.
5.10 - Corre por conta da detentora qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do
transporte.
5.11 - produtos deverão ser entregues no almoxarifado da prefeitura Municipal.
5.12 - A Secretaria Municipal Geral e/ou pessoal responsável devidamente designado para este
fim, atestará o recebimento das peças e que servirá como instrumento de avaliação do
cumprimento das obrigações contratuais.
VI - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 - O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias a contar da data final do período de
adimplemento de cada parcela, ou do objeto do contrato, em caso de entrega única.
§ 1°-O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal de venda e dar-se-á
em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto contratado e a apresentação das respectivas
notas fiscais.
§ 2° A existência deste certame não obriga a Administração a adquirir todas as mercadorias
objeto dessa contratação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao contratado do registro preferência em
igualdade de condições.
6.1.1 – Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da
detentora, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data
em que estas forem cumpridas.
6.2 - Os pedidos de pagamentos deverão vir devidamente instruídos com a
documentação:

seguinte

6.2.1 – Cópia da requisição do fornecimento da mercadoria;
6.2.2 - 1ª via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal - Fatura;
6.2.3 - Fatura, no caso de Nota Fiscal;
6.2.4- Cópia reprográfica da Nota de Empenho;
6.2.5 - Na hipótese de existir nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão)
acompanhar os demais documentos.
6.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Detentora das responsabilidades contratuais, nem
implicarão na aceitação dos materiais.
6.4 - Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos termos da
legislação específica aplicável.
VII - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
7.1 – – Os objetos deverão ser recebidos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação; e
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação.
Página 36 de 47

Prefeitura Municipal de Turmalina
AVENIDA LAURO MACHADO, 230 - CENTRO
CEP: 39.660-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

c) O recebimento do objeto será feito por meio de termo circunstanciado quanto à aquisição de
equipamentos de grande vulto, ou seja, de valor superior a R$ 37.500.000,00. Para as demais
aquisições, o recebimento será feito mediante recibo.
d) O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido para modalidade convite (R$
80.000,00) deve ser confiado a comissão de, no mínimo, três membros.
7.2 - O fornecimento do objeto da Ata de Registro de Preços será recebido pela PREFEITURA
consoante o disposto no artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.
7.3 - O(s) técnico(s) ou Responsável(eis) da Unidade Requisitante efetuará(ao) vistoria no ato da
entrega, avaliando as condições das mercadorias. Caso estas condições não sejam satisfatórias ou
em desacordo com as normas brasileiras e especificações contidas nesta Ata de R.P., a remessa
poderá ser devolvida ou recusada, devendo ser reposta por outra, no prazo de ate 24 (vinte e
quatro) horas a contar da data da devolução ou da comunicação para troca, independentemente da
aplicação das penalidades previstas.
7.3.1. A unidade requisitante não poderá receber material diferente daquele objeto do registro de
preço ou em desacordo com as especificações técnicas, sob pena de responsabilidade de quem
tiver dado causa ao fato.
VIII - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA E DO MUNICÍPIO
8.1 - OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE RP
8.1.1 - A Detentora será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos
por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais
causados a terceiros durante o transporte e descarga dos materiais nos locais de entrega.
8.1.2 - A Detentora deve arcar com os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais.
8.1.3 - A Detentora obriga-se a comparecer, sempre que solicitada, à Sede da Administração, em
horário por esta estabelecida, a fim de receber instruções ou participar de reuniões, que poderão
se realizar em outros locais.
8.1.4 – A Detentora deverá fornecer todos os dados necessários ao atendimento do disposto no
Decreto Municipal N° 1506/2011 (QUE REGULAMENTA O REGISTRO DE PREÇOS – SOBRE
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL)
8.1.5 – A detentora deverá observar no decorrer das contratações, decorrentes do Registro de
Preços, os termos do Decreto Municipal n° 006/2017(QUE REGULAMENTA O REGISTRO DE
PREÇOS), da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.
8.1.6 – A detentora deverá manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, todas as
condições de habilitação exigidas por ocasião do certame, sob pena do cancelamento da respectiva
Ata e aplicação da penalidade prevista na cláusula 9.1.8.
8.1.7 – Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que as peças sejam entregues com esmero e
perfeição, fornecendo-as sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.
8.1.8 – deverá Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer
natureza, causados direta ou indiretamente por seus empregados, representantes ou prepostos
aos bens do Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto
licitado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo
Município.
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8.1.9 – Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que o Município for compelido
a responder por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios.
8.1.10– Comunicar imediatamente ao Município qualquer irregularidade ou dificuldade que
impossibilite a execução do objeto licitado.
8.1.11– Fornecer os objetos contratados somente com prévia autorização do Contratante;
8.1.12– Executar quaisquer outras obrigações não relacionados neste Termo de Referência
considerados essenciais ou imprescindíveis ao fornecimento das peças para funcionamento dos
veículos.
8.1.13– Indicar à Secretaria de Transportes da Prefeitura Municipal o Preposto, com competência
para manter entendimentos e receber comunicações acerca do objeto do contrato.
8.1.14– O Contratante poderá recusar o fornecimento, pedir sua substituição ou aceitá-lo
parcialmente, comprometendo-se a Contratada a fornecer o que for reprovado em todo ou em
parte, devendo, portanto, substituir em, no máximo, 24 horas, contados a partir da comunicação,
as peças que forem rejeitadas.
8.1.15– Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no
prazo de 24 (vinte quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer problemas
relativos aos fornecimentos contratados.
8.2 - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO
8.2.1. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados,
para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
8.2.2. Acompanhar a evolução dos preços de mercado através do Departamento de compras com
a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata, publicando
trimestralmente os preços registrados.
8.2.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata sob os
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da
contratada.
8.2.4. Responsabilizar-se pelo recebimento das peças.
8.2.5. Fornecer todos os esclarecimentos necessários à fornecimento do objeto contratados.
8.2.6. Pagar os valores contratados pelos fornecimentos realizados no prazo e nas condições
contratuais.
IX - PENALIDADES
9.1 - Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93, no Edital de Licitação
que precedeu esta Ata e demais normas pertinentes, a Detentora estará sujeita às penalidades
abaixo discriminadas:
9.1.1 - Multa pela recusa da Detentora da Ata de Registro de Preços em assinar o Termo de
Contrato, quando cabível, ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 20,0%
(vinte inteiros por cento) sobre o valor da contratação;
9.1.1.1 - Incide na mesma multa prevista no subitem anterior a detentora que estiver impedida de
assinar o Termo de Contrato ou retirar a Nota de Empenho pela não apresentação dos documentos
devidamente atualizados mencionados no item 5.4 desta Ata de R.P.
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9.1.2 - Multa pelo atraso na retirada da Nota de Empenho ou assinatura do Termo de Contrato,
quando cabível, sem a devida justificativa, aceita pela Unidade Requisitante: 10,0% (dez inteiros
por cento) sobre o seu valor;
9.1.3 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do
descumprimento contratual:
a. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso
no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o
valor do Contrato, por ocorrência;
b. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na
execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão
contratual;
c. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese da CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos
de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO, em face da menor gravidade do fato e
mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
9.1.4 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos
pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser
recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da
sanção.
9.1.5. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.1.6 – Sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de
Turmalina - MG, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por falha ou fraude na execução do objeto do
contrato.
9.2 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
9.3 - O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação
da empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será
descontado da importância que a mesma tenha a receber da Prefeitura Municipal de Turmalina MG. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se
ao processo executivo.
X - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Administração, de pleno direito,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
10.1.1 - A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços e da
legislação, notadamente nas hipóteses de inexecução total ou parcial ou rescisão dos ajustes dela
decorrentes;
10.1.2 - A Detentora não formalizar o Termo de Contrato, quando cabível, decorrente da Ata de
Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem
justificativa aceitável;
10.1.3 - A Detentora não aceitar reduzir os seus preços registrados na hipótese de tornarem-se
superiores aos praticados no mercado;
10.1.4 - Por razões de interesse público, devidamente justificado pela Administração.
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10.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 10.1,
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
10.2.1 - Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
10.3 – Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada nas hipóteses previstas para a
rescisão dos contratos em geral.
XI - AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA E EMISSÃO DO EMPENHO
11.1 – Caberá à Secretaria Municipal Geral, o gerenciamento, a administração e o controle do
Sistema de Registro de Preços, podendo portanto fazer uso desta Ata, conforme consta no Decreto
n° 006/2017 (QUE REGULAMENTA O REGISTRO DE PREÇOS).
11.2 - A contratação e a emissão de empenho serão autorizadas, caso a caso, pelo titular da Pasta
à qual pertencer a Unidade Requisitante, ou pela autoridade por ele delegada, ficando a Unidade
responsável pelo cumprimento das disposições da presente Ata, bem assim da estrita observância
das normas aplicáveis à matéria.
11.3 - O cancelamento total ou parcial do empenho obedecerá a mesma regra.
XII - DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de
que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
devidamente justificada, sendo assegurada ao detentor do registro de preços a preferência em
igualdade de condições.
12.2 - A Detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar a Departamento de Compras e
Licitações, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação
manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que a precedeu.
12.3 – Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica a aceitação de todas as
cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como
elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços.
12.4 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões
obedecerão ao Decreto N° 006/2017 (QUE REGULAMENTA O REGISTRO DE PREÇOS), Lei Federal
nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu,
aplicáveis à execução dos contratos e especialmente aos casos omissos.
12.5 - A Detentora no ato da assinatura desta Ata apresentou:
12.5.1 – Certidão negativa de Débitos Tributários expedida pela Secretaria Municipal das Finanças
do Município sede da contratada.
12.5.2 – Certidão de Inexistência de Débito para com a Seguridade Social – CND INSS.
12.5.3 – Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço – FGTS.
12.6 - Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação do PAL
nº038/2017, seus Anexos e a Ata da Sessão Pública do Pregão.
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Fica eleito o foro da Comarca de TURMALINA/MG, para dirimir as eventuais controvérsias
decorrentes do presente ajuste.
E por estarem de acordo, mandou o Sr. Secretário Municipal Geral, que lavrasse a presente ata ,
que lida e achada conforme, vai assinada pela Detentora da Ata de Registro de Preços em 03 (três)
vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.
Empresa: _____________________________
Nome : _________________________________ RG:

________________________________________
Secretário Municipal Geral

Testemunhas:
1. (nome)

RG:

2. (nome)

RG:
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ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE
TURMALINA/MG,
E,
DE
OUTRO,
COMO
CONTRATADA
___________________, DE CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS
ESTABELECIDAS ABAIXO:
CLÁUSULA I - DAS PARTES E FUNDAMENTOS
1.1 - DA CONTRATANTE
O Município de Turmalina-MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de
Turmalina - MG, na Av. Lauro Machado, 230, centro, Turmalina - MG, inscrito no CNPJ sob o N°
25.324.187/0001-00, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. Carlinhos Barbosa
Xavier, portador do CPF nº. 704.684.516-68, residente e domiciliado neste município.
1.2 - DA CONTRATADA
A (QUALIFICAR) sediada à (QUALIFICAR), inscrita no CNPJ sob o N.º (QUALIFICAR), neste ato
representada legalmente por (QUALIFICAR), residente e domiciliado em (QUALIFICAR), portador
da C.I.n.º (QUALIFICAR), inscrito no CPF sob o N.º (QUALIFICAR).
1.3 - DOS FUNDAMENTOS
1.3.1. A presente contratação decorre do Processo Administrativo Licitatório Nº028/2017 – Pregão
Presencial N° 021/2017, regido pelas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, e pelo Decreto Municipal
nº 1506/2011 e suas posteriores alterações e demais legislações aplicadas ao objeto.
CLAUSULA II - DO OBJETO E DAS NORMAS DE EXECUÇÃO
2.1 - DO OBJETO
2.1.1. Constitui objeto principal do presente a Registro de Preços para futura e eventual aquisição
de peças e acessórios da marca do veículo da frota do Município de TURMALINA/MG, maior
desconto sobre a tabela do Sistema Audatex, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência.
2.2 – DA FORMA DE FORNECIMENTO E ENTREGA
2.2.1. A aquisição decorrente do presente contrato seguirá as normas já previamente estabelecidas
no Edital do Processo Licitatório nº038/2017 – Pregão Presencial 021/2017 e respectiva Ata de
Registro de Preços que gerou este respectivo contrato.
CLÁUSULA III – DO PRAZO, VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO.
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3.1- DO PRAZO
3.1. O Contrato terá seu prazo de validade até (QUALIFICAR), podendo, no entanto encerrar-se
antecipadamente ou ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93.
3.2 - DO VALOR
3.2.1. Para fins legais e contratuais, inclusive a aplicação das penalidades, o presente contrato tem
seu
valor
global
estimado
em
R$.......................................(....................................................) e será pago parcelado, de
acordo e na proporção da efetiva execução do objeto contratual devidamente recebido. Além de
outras condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 021/2017 e seus anexos,
observar-se-á, ainda:
3.3.1 A Detentora da Ata de Registro de Preços, então Contratada, será a responsável direta e
exclusivamente pela execução do objeto do contrato, conforme Cláusula II (segunda) do presente
contrato, e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos
que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou
para terceiros.
3.4 . DA FORMA DE PAGAMENTO
3.4.1. O pagamento dos valores devidos pelos produtos será efetuado em até 30(trinta) dias, a
partir da data da apresentação, pela CONTRATADA, da Nota Fiscal, caso não haja nenhuma
irregularidade ou até que a mesma seja sanada.
3.4.3. Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos termos da
legislação específica aplicável.
3.4.4. Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da Contratada,
a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas
forem cumpridas.
3.4.7. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir a ordem de
fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito para com a
Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma optar pela
rescisão contratual.
CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias e suas subsequentes
(se necessário) no ano seguinte.
CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES
5.1. Além de observar todas as normas e condições previstas no Edital do Pregão Presencial nº
021/2017 e seus anexos, incumbe à Contratada manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de qualificação e habilitação
exigida na licitação à qual este se encontra vinculado, bem como, executar, com eficiência,
pontualidade e qualidade, o objeto contratual; arcar com todas e quaisquer despesas decorrentes
do fornecimento do objeto contratual.
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5.2. À Contratante compete, além das obrigações a que se refere este Instrumento e o Pregão nº
021/2017, efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Instrumento, e acompanhar a
execução contratual através das Secretarias Municipais de TURMALINA/MG.
CLÁUSULA VI - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES
6.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração, quando
necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 com as devidas justificativas.
CLÁUSULA VII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
8.1. A fiscalização do contrato será exercida pela Prefeitura Municipal TURMALINA/MG por meio da
secretaria solicitante, visando assegurar o cumprimento dos requisitos solicitados, um satisfatório
equilíbrio econômico-financeiro da contratada e o atendimento dos aspectos legais em
conformidade com a Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES
9.1. Recusando-se a vencedora a não entregar os materiais sem motivo justificado, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% (dez por
cento) do valor atualizado do Contrato, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de
suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.
9.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no
cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes sanções:
9.2.1. advertência;
9.2.2. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, sobre o valor a ser
pago, por ocorrência;
9.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso
superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;
9.2.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:
a) inobservância do nível de qualidade dos materiais;
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;
d) descumprimento de cláusula contratual.
9.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade.
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9.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua
reabilitação.
9.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de
Turmalina - MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou
poderá ser descontado do pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.
CLÁUSULA X - DA RESCISÃO
10.1. A rescisão do presente contrato poderá ser:
10.1.1. Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular processo,
assegurado o contraditório e ampla defesa, nos casos do artigo 78, I a XII e XVII.
10.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que
haja conveniência para a Administração;
10.1.3. Judicial, nos termos da legislação.
10.2. No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento ao Contratado até que se
apurem eventuais perdas e danos.
10.3.Haverá encerramento automático do contrato se a quantidade de bens contratados findarem
antes de esgotar o prazo de vigência da avença.
CLÁUSULA XI - DO FORO
11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de TURMALINA/MG para dirimir quaisquer dúvidas referentes
a este Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja.
E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente
instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para
um só efeito.
_________, __ de __________ de2017.

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Nome da empresa
Nome do Representante
CONTRATADA
Testemunhas:
1:___________________________________________CPF:______________________________
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2:___________________________________________CPF:______________________________

ANEXO IX - R E C I B O

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017
RAZÃO SOCIAL:

CNPJ Nº:

ENDEREÇO:

CIDADE: __________________________________ TELEFONE:_________________________
PESSOA PARA CONTATO:

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Assinatura e carimbo do CNPJ

Senhor licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de TURMALINA e a licitante, solicito de
Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal de TURMALINA - MG, e trazer o original no dia da abertura do certame que
deverá ser apresentado ao Pregoeiro juntamente com o seu credenciamento.
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A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de TURMALINA MG da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais.

____________________________, ________ de ____________________ de 2017.
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